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2 مثلث. 2 دائرة،  ارسم 
بالصفحة. املوجودة  االشكال  ماعدد 

٣



5 مربعات ارسم 

٤



1 وارسم شيئًا واحدًا. اكتب العدد 

٥



2 وارسم شيئني. العدد  اكتب 

٦



3. وارسم مجموعة من ثالثة اشياء. العدد  اكتب 

٧



اربعة اطعمة مفضلة لديك. وارسم   4 العدد  اكتب 

٨



5. وارسم خمس اشياء. اكتب العدد 

٩



5  ،4  ،3  ،2  ،1 5 واكتب االعداد  0 الى  ارسم خط االعداد من 

١٠



3 ثالث مرات.  ،2  ،1 اكتب األعداد 

١١



6 ثالث مرات.  ،5  ،4 اكتب األعداد 
10 واكتبهما ثالث مرات. 0 الى  اختر عددين من 

اشياء. اربعة  ارسم 

١٢



2 خمس مرات.  ،1 اكتب العددين 
الذى كتبته جيدًا. العدد  دائرة حول  ارسم 

١٣



4 خمس مرات  ،3 اكتب العددين 
وجهني. وارسم 

١٤



 .5 1إلى  اكتب األعداد من 
وارسم خمس نقاط فى إطار اخلمس وحدات.

١٥



شجرتني. ارسم 
4 شجرات أخرى.  وارسم 

واكتب عددها. االشجار  عد جميع 

١٦



5 فى ترتيب واحد.   ،4  ،3  ،2  ،1 اكتب األعداد 
ارسم خمس سمكات وارسم واحدة اخرى ثم عدهم.

١٧



5 فى ترتيب واحد.   ،4  ،3  ،2  ،1 اكتب األعداد 
8 كتب ثم احكي قصة حولها ارسم 

١٨



 6 العدد  اكتب 
6 اشياء. ارسم 

١٩



)الكل - اجلزء(. العدد  ارسم مخطط مكونات 
7 فى دائرة الكل. اكتب العدد 

7 العدد  كون بطرق مختلفة مكونات 

٢٠



)الكل - اجلزء(. العدد  ارسم مخطط مكونات 
7 فى دائرتى اجلزء.  ،1 اكتب العدد 

8 العدد  كون بطرق مختلفة مكونات 

٢١



)الكل - اجلزء(. العدد  ارسم مخطط مكونات 
8 فى دائرتى اجلزء.  ،1 اكتب العدد 

9 العدد  كون بطرق مختلفة مكونات 

٢٢



)الكل - اجلزء(. العدد  ارسم مخطط مكونات 
7 فى دائرتى اجلزء.  ،3 اكتب العدد 

10 العدد  كون بطرق مختلفة مكونات 

٢٣



12 ثالث مرات  ،11 اكتب العددين 

٢٤



14 ثالث مرات  ،13 اكتب العددين 

٢٥



16 ثالث مرات  ،15 اكتب العددين 

٢٦



18 ثالث مرات  ،17 اكتب العددين 

٢٧



20 ثالث مرات  ،19 اكتب العددين 

٢٨



20 1 الى  اكتب األعداد من 

٢٩
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